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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Havukainen.
3. Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Nissinen, Raija Holopainen.
4. Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
6. Kunnanhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Ripatti kertoi valtuustokauden aloituksesta ja syksyn näkymistä.
Keskustelua kunnan taloustilanteesta ja mm. SOTE-keskuksesta.
7. Kylien kuulumiset
Kuulumisia kertoivat:
Kotalahti: Kotalahti-päivä, Voivakka-juoksu, vähemmän kansalaisopiston ryhmiä, Ikäihmiset kiinni
lähiyhteisöön-hanke, 4H ja kansalaisopiston ryhmän aloittivat, samoin bändikerho. Syksyllä hirvipeijaiset ja
joululaulutilaisuus. Uimarantoja huollettu, venettä lainattu.
Sarkamäki-Saahkarlahti: 2020 iso peruskorjaus, tänä vuonna huilataan. Isompaan remonttiin saatiin
rahoitusta, suunnitelmissa maalausremontti. 23 valtatien remontti menossa. Liikenneyhteydet
parantuneet, lenkkipolkua. Alkukesästä laituriremonttia, uimarantaa raivattiin. Yksi talo myynnissä, kaksi
talokauppaa tapahtunut, yksi talo rakenteilla.
Moninmäki: Korona vaikeutti teatterin tekemistä mutta ensi-ilta saatiin kuitenkin pidettyä. Talo maalattiin
sisältä, talkoissa hyvin väkeä. Teatterikausi on taas alkanut. Talolla oli jonkun verran varauksia kesällä, nyt
syksyllä hiljaisempaa. Lapsiperhe muuttamassa kylälle. Tarinatalkoot-toiminta käynnistynyt.

Paukarlahti: Entisen koulun tilanne vaikuttanut yhdistyksen toimintaa. Koulun myynnistä on nyt tehty
viranhaltijapäätös ja asia käsitellään kunnanhallituksessa. Omakotitaloja myyty uusille asukkaille. Kunnan
suuntaan täytyy päästä erilaiselle tasolle keskustelujen suhteen, tuntuu hankalalle.
Soinilansalmi: Varauksia todella hyvin kesällä. Syksyllä jatkuu palvelupäivät. Pohjois-Savon
kotiseutuyhdistysten liitolta ja Olvi-säätiöltä saatu tukea. Tervankeittovideo ja tervajuhlat. Yritysyhteistyötä
mm. Bernerin suuntaan. 6.10. esittäytymässä yksityinen kotipalvelu ja diabetesinfo. 3.11. palvelutarpeen
kartoituksesta ja palveluseteleistä tietoa, 1.12. kinkkubingo. Palvelupäivä myös 16.10. jotta myös
työssäkäyvät pääsevät. Aiheena hätäensiapu ja sydäniskurin käyttö sekä alkusammutus. Kansalaisopiston
piirit liikuntaa ja Salot Soi-kuorot. Ruskapatikkaretki, talvelle suunnitellaan samaa reittiä hiihtämällä. 4 12.
joululaulutilaisuus. Hallitus 24.8. kyläyhdistyksen oma viikonloppuvaraus tapahtumaa varten. Lapsia tulossa
kylälle. Vinkki kaikille: kyläyhdistys kutsui ennen vuosikokousta nuoret asukkaat: luotiin katsausta
menneeseen, nykytilanteeseen ja tulevaan. Onko talkoolaisia, vastuunkantajia myös tulevaisuudessa. Mikä
on kylätalon tilanne tulevaisuudessa? Kuinka saadaan nuoria hallitukseen? Nuoret miettivät
mahdollisuuksiaan esim. hallitustyöskentelyyn. Kaksi uutta nuorta hallituksen jäsentä saatiin.
Mustinmäki: Orinoro työllistänyt paljon. Uutena asiana ilkivalta. 3 vuokralaista asunnoissa, talon kulut
saadaan peitettyä niillä vuokratuloilla. Tapahtumia on ollut hyvin vähän. Kansalaisopiston piireinä
lavatanssi, mopon korjaus. Omana piirinä joogapiiiri. Voimaa lähiruoasta tapahtuma tulossa syksyllä
yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa, ilmoittautumiset esim. Hennalle. 8.12. kauneimmat
joululaulut. Ekotekoja ja kohti hiilineutraalia Pohjois-Savoa-hankkeeseen päästiin mukaan, kylätalon
lämmitystä suunnitellaan uudeksi. Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön- ja Arjen turva-hankkeet käynnissä. Kylien
yhteiset tilat-hanke tulossa, yhteinen esite tekeillä. Taloa korjattu. Väki iäkästä, nuoria olisi hyvä saada lisää
kylälle.
Niinimäki: Kansalaisopiston puolesta toimii jumppa ja käsityöpiiri, sekä eläkeläisten kerho ja 4Hkerho. Seurapirtin vuokraus muuten minimaalista. Eränkävijät huoltaa tonttia osittain ja talon siivous ja
talvihuolto toimii edelleenkin talkoilla. Avustustuloilla on suuri merkitys, kunta ja OM. Kylälle on
rakennettu tänä vuonna 2 uutta omakotitaloa ja lapsia molemmissa perheissä. Siltä osin ihan valoisaa. Pari
omakotitaloa on myynnissä ja varmaan menevätkin kaupaksi, kun Varkauteen on kohta vain sujjaus ja
valaistu tie. Niinimäessä näkkyy lastenvaunujen jälkiä koko ajan.. Voishan sitä mainita Seurapirtinkin,
laitostason keittiö jne.
Riihiranta: Talo korjattu, hyvässä kunnossa. Asunnon vuokratuloilla saadaan hyvin tuettua talon hoitoa.
8. Rekisteröinti yhdistykseksi, kysely
Alustus Karvinen: Rekisteröidyn yhdistyksen hyötynäkökulma rahoituksen hakemisessa. 2023 voimaan
tuleva SOTE-uudistus on vaikutuksiltaan vaikea ennakoida, olisiko tämä varautumista siihen?
Jämsén: Ensiksi mietittävä mihin kyläneuvostoa tarvitaan oli organisoitumisen muoto mikä tahansa.
Havukainen: Löytyykö yhdistysten työlle jatkajia kylillä? Kunnan näkökulma ollut vahva kylien tukemiseen
esim. 60 000 € kyläavustuksilla. Yksityisteiden tukemiseen noin 100 000 € vuodessa.
Huovinen: Kutsuttu puhumaan pitkin Suomea puhumaan kyläneuvostoista. Niissä kunnissa perustetut
kyläparlamentit ja neuvostot ovat järestään rekisteröityneitä. Tätä kautta pystytään hakemaan rahaa esim.
kylätalkkareille, kotiin tulevaan hoivaan jne. Yksittäisellä kyläyhdistyksellä on liian pienet hartiat
hankehallinnointiin. Kyläneuvosto olisi vanhempi. Joka tapauksessa tarvitaan yhteistyötä kylien kesken
hankerahoituksen hakemiseen. Esimerkkejä: Valtakunnan viralliset kylähullut ry, hankkeet 120 000 € ja
160 000 € joiden tavoitteena tukea elinvoimaa kylillä. ELY-rahoitus mahdollinen. Esimerkkinä Pieksämäen
kylät ry, siellä on palkattu kyläasiamies. Leppävirran kylät ry ja sillä kyläasiamies? Hyöty kaikille kylille.
Ehdottomasti tehtävä kysely asiasta.
Tiitinen: Yhdistys saa jopa 100% palkkatuen työntekijälle.
Havukainen: Päätetään kyselystä tänään, mennään sen antamien suuntausten mukaan.
Nissinen: Hyvä edetä tähän suuntaan kyselyn kautta.
Mikander: En kannata.

Toivanen: Keskustelutilaisuus ennen kyselyä jossa keskustellaan etukäteen
Jämsèn: Kaikki ei ole paikalla, toiminta täytyy tehdä sellaiseksi että se vetää porukan mukaansa. Meidän
statuksen pitää muuttua että kylät pitävät tarpeellisena tulla kertomaan omista asioistaan.
Havukainen: Sukupolvenvaihdos jollei onnistu, joitakin kylätaloja voi mennä myyntiin.
Tiitinen: Jos loppuu talkoovoima niin laitetaanko ovi kiinni vai myydäänkö pois.
Kyläneuvosto päättää:
a) pyytää kyläyhdistyksiltä kannanottoa asiaan
b) järjestää keskustelutilaisuuden valtuustosalissa marraskuussa
c) järjestää kyselyn kaikille kylille
Kutsutaan Merja Kaija Pohjois-Savon kylistä kertomaan muiden vastaavien toiminnasta
keskustelutilaisuuteen.
9. Kyläneuvoston edustajan nimeäminen hyvinvointityöryhmään
Kyläneuvosto nimesi edustajansa hyvinvointityöryhmään: jäsen Henna Tiitinen, varalla Kati Kolari.
10. Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin ja rahoituslähteisiin
Aineisto liitteenä.
11. Muut asiat
Maastoliikuntareitit; matkailun ja Leppäkerttu Oy:n järjestämään tilausuutta toivottiin maanomistajille,
metsästysseuroille jne. reittien kartoittamiseksi ja suunnittelemiseksi. 3. sektorin toimijat ja
matkailuyritykset aktiivisia.
HUOM: Salmimap-palvelu on avoin kaikille esim. liikuntareittien ja kohteiden tiedottamiseen
https://leppavirta.salmimap.fi/map/leppavirta/@62.48531056,27.8010213,13z
”Voisiko kyläneuvosto tehdä esityksen Savon Voimalle siirtomaksujen perimisen lopettamiseksi
yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöiltä. Siinä tuskin SV menee konkurssiin, mutta kylille sillä olisi iso
merkitys, kun rahaa riittäisi paremmin ihan kulutuksen mukaiseen maksuun, eikä muuhun.” Ehdotus sai
kannatusta.
Lastenhoito Soisalon saaressa: vain yksi perhepäivähoitaja Soisalon saaren puolella. Millä tavalla tilannetta
saadaan paremmaksi? Idea hankkeesta, joka mahdollistaisi esim. eri sukupolvien ”hoitopaikan” kylätaloille.
Korona-aika ja tapahtumien puute vaikeutti kylätalojen toimintaa. Tulevaisuutta ajatellen esitys: kunta
vuokraisi tiloja erilaisille tapahtumille kylätaloilta.
Hankkeiden omarahoitusosuuksien rahoittaminen ongelmana. HUOM: ks. kyläavustusten säännöt:
avustuksia kannustetaan hakemaan kylä avustuksia omarahoitusosuuksiksi.
Talokaupat paremmin esille? Markkinointi ja tiedotus tarpeen. MASU-hankkeen tuki:
https://maallemuutto.fi/tietoa-hankkeesta/
Valtuutetuille kyläkierros?
Mansikka ry:n järjestämä koko perheen tapahtuma energia-asioista. Ekotekoja-kyläillat järjestetään koko
Pohjois-Savon alueella. Järjestetään marraskuussa.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.03
Pöytäkirja tarkastettu kokouksen jälkeen:
Jaakko Nissinen, Raija Holopainen.

